
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

 
 Jointly for our common future 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestionarea 
migraţiei şi a 
efectelor sale în 
Europa de Sud-Est 
 
 
Acţiuni transnaţionale 
pentru strategii 
fundamentate 
 
 

ECHIPA DE MANAGEMENT AL 
PROIECTULUI 
 
Institutul Central de Statistică din Ungaria 
Melegh Attila - Director de proiect 
1024 Budapest, str. Keleti Károly nr. 5–7 
Tel.: (36 1) 345 6605 , (36 1) 345 6572 , (36 1) 345 6227 
E-mail: seemig@demografia.hu 
Web: www.seemig.eu  
 

PARTENERII DIN ROMÂNIA 
 
Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor 
Naţionale 
400697 Cluj–Napoca, Str. Gavril Muzicescu nr. 5 
Horváth István – coordonator de proiect 
Kiss Tamás, Bokor Zsuzsa, Ágoston Erika 
Tel.: 40 364 116 261, 40 364 103 177 
E-mail: office@ispmn.gov.ro 
 
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe 
520008 Sfântu Gheorghe, Str. 1  Decembrie 1918 nr. 2  
Buja Gergely – coordonator de proiect 
Beke Andrea, Albert Réka, Simon Ildikó, Nagy Beatrice, 
Palkó István 
Tel.: (40 267) 316957, 
E-mail: gergely.buja@sepsi.ro 
 
Consiliul Judeţean Harghita 
Dobos Erika -– coordonator de proiect 
Kelemen Gábor, Bernád Boglárka, Bodó Julianna 
530140 Miercurea Ciuc, P-ţa Szabadság nr. 5 
Tel: 40266-207 700 
E-mail: doboserika@hargitamegye.ro 
 

 
 

 
Această publicaţie reflectă punctul de vedere al autorilor şi 
Autoritatea de Management nu este responsabilă pentru eventuala 
utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

PARTENERIAT 
 
Partener principal:  
Institutul Central de Statistică, Ungaria  
 
Coordonatorii pachetelor de lucru:  
˚ Departamentul de Demografie al 

Institutului Central de Statistică, Ungaria, 
˚ Universitatea Viena – Facultatea de 

Geografie şi Studii Regionale, Austria, 
˚ Institutul de Informatică şi Statistică, 

Slovacia, 
˚ Departamentul de Dezvoltare Locală, 

Universitatea Trento, Italia. 
 
Parteneri:  
˚ Administraţia districtuală Montana,  

Bulgaria, 
˚ Institutul Naţional de Statistică,  Bulgaria, 
˚ Primăria Pécs, Ungaria, 
˚ Consiliul Judeţean Harghita, România, 
˚ Primăria Sfântu Gheorghe, România, 
˚ Institutul Naţional pentru Studierea, 

Problemelor Minorităţilor Naţionale, 
România, 
˚ Institutul de Ştiinţe Sociale, Serbia, 
˚ Primăria Kanjiža, Serbia, 
˚ Institutul de Statistică al Republicii Serbia, 

Serbia, 
˚ Consiliul Local Turčianske Teplice, 

Slovacia, 
˚ Institutul de Cercetări Economice, 

Slovenia, 
˚ Agenţia de Dezvoltare din Maribor, 

Slovenia, 
˚ Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Academiei 

Slovene, Slovenia. 
 
Parteneri asociaţi: 
˚ INSTAT Albania, Albania, 
˚ Ministerul de Interne, Ungaria, 
˚ Provincia Autonomă Trento, Italia, 
˚ Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, Slovenia. 
 
Observatori: 
˚ Ministerul Federal de Interne, Austria, 
˚ Universitatea de Stat Tbilisi, Georgia, 
˚ Reţeaua Europeană de Migraţie – Punctul 

de Contact Ungaria, 
˚ Societăţile de Statistică de la Vişegrad, 

Ungaria, 
˚ Unitatea pentru Incluziune Socială şi 

Ameliorarea Sărăciei – Biroul viceprim-
ministrului pentru Integrarea Europeană, 
Serbia, 
˚ Centr Strategitsnogo Partnerstva, Ucraina. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REZULTATE 
 
ANALIZE 

 Trecerea în revistă a modelelor teoretice 
pentru procesele de migraţie, dinamica pieţei 
forţei de muncă şi a capitalului uman.  

 Analiza profilurilor istorice naţionale. 
 Detectarea deficienţelor în sistemele 

existente de producere a datelor.  
 
ÎMBUNĂTĂŢIREA DATELOR 

 Colectarea datelor principale, 
completarea datelor lacunare în regiunile 
ESE şi crearea seturilor de date 
complementare pentru această regiune. 

 Realizarea a două studii pilot în Ungaria şi 
Serbia pentru a prezenta bunele practici 
metodologice pentru anchetele sociale sau 
completarea bazelor de date existente.  

 Planuri de acţiune şi instructaj pentru 
îmbunătăţirea culegerii şi gestionării datelor.  

 
PREDICŢII 

 Trecerea în revistă a proiecţiilor populaţiei 
existente.  

 Exerciţiu de predicţie pentru producerea 
unor scenarii de viitor privind migraţia, piaţa 
forţei de muncă şi procesele demografice.  

 Recomandări pentru perfecţionarea şi 
utilizarea metodelor de predicţie şi proiecţie. 

 
STRATEGIA 

 Dezvoltarea capacităţii administrative 
locale.  

 Recomandări de politici publice pentru 
luarea deciziilor şi elaborarea strategiilor 
fundamentate empiric. 

 
 

 
 
PROIECTUL 
 
SEEMIG este un proiect strategic finanţat de 
Programul South East Europe al Uniunii Europene. 
www.southeast-europe.net 
 
SEEMIG doreşte să abordeze şi să înţeleagă mai bine 
procesele de migraţie, demografie şi capital uman pe 
termen lung în Europa de Sud-Est, precum şi efectele 
acestora asupra pieţei forţei de muncă şi a economiei 
naţionale şi regionale. Scopul principal al proiectului 
este întărirea capacităţii administraţiei publice în 
vederea elaborării şi implementării politicilor şi 
strategiilor, pornind de la seturi de date empirice 
calitativ superioare.  
 
Durata proiectului: 1 iunie 2012 – 30 noiembrie 2014 
 
 
OBIECTIVE 
 
Obiectivul proiectului este să:   

 ofere cunoaştere şi înţelegere aprofundate ale 
proceselor de migraţie, demografice, a 
dinamicii pieţei forţei de muncă şi a 
capitalului uman din perspectivă istorică şi 
regională; 

 analizeze profilul demografic şi de migraţie pe 
termen lung al diferitelor state din Europa de 
Sud-Est; 

 îmbunătăţească culegerea de date pentru 
elaborarea cu succes a strategiilor 
fundamentate empiric; 

 promoveze dialogul dintre comunităţile 
ştiinţifice, decidenţi în politici publice şi 
reprezentanţii statului; 

 contribuie la strategiile transnaţionale 
referitoare la migraţie. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTENERI 
 
SEEMIG se bazează pe o largă reţea de parteneri. În 
proiect participă institute de cercetare, universităţi, 
institute de statistică şi autorităţi publice locale din opt 
state (Austria, Bulgaria, Italia, România, Serbia, 
Slovacia, Slovenia, Ungaria) şi observatori din alte trei 
state (Albania, Georgia, Ucraina).  
 
ACTIVITĂŢI 
 
Partenerii SEEMIG:  

 elaborează serii de date pentru procese pe 
termen lung; 

 elaborează scenarii pentru anticiparea 
proceselor de migraţie;  

 sprijină dezvoltarea capacităţii administraţiei 
locale şi regionale pentru procesul de 
îmbunătăţire a datelor statistice; 

 elaborează un cadru conceptual pentru analiza 
profilurilor demografice şi de migraţie pe 
termen lung pornind de la seturile de date 
îmbunătăţite; 

 organizează ateliere şi focus-grupuri cu părţile 
interesate pentru a schiţa strategii locale, 
naţionale şi regionale. 


